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ATC MÜSAADESİ PROSEDÜRLERİ 
Eşzamanlı bağımsız paralel kalkışlar uygulanırken, ATC tarafından aksi bildirilmedikçe: 

a. MAKOL, OSMEV, ASMAP ve RATVU’ya olan kalkışlar 17R/35L, 
b. IBLAL, TUDBU, VADEN, BARPE ve IVGUS’a olan kalkışlar ise, 16R/34L (veya 16L/34R) pistinden 

yapılacaktır. 
c. ERSEN, ATPIX, SISPI ve RIXEN varışlarına 17L/35R; 
d. RILEX, DRAMO ve INBET varışlarına 16R/34L kullanılacaktır 

vCPDLC sistemi ikinci bir duyurumuza kadar kullanılmayacaktır. 

  GENEL PROSEDÜRLER  
a. İnen uçaklar park edinceye kadar kendilerine tahsis edilmiş Mode S kodunu muhafaza 

etmelidirler. Ardından, OFF ya da STDBY modu seçilmeden önce Mode S 2000 set edilecektir. 
b. ATC tarafından aksi bildirilmedikçe kalkış yapacak uçakların pilotları ATC müsaadesini vCPDLC 

sistemi ile alacaklardır. 

c.   vCPDLC sistemi ile ATC müsaadesi alınamaması durumunda; uçuş ekipleri ATC müsaadesi için 
Clearance Delivery 121.700 MHz frekansıyla temas edecek ve ilk temasta; “Çağrı adı + Park 
Pozisyonu + ATIS bilgisini aldıklarını teyit eden kodu (Information A vb.) ’’ rapor edeceklerdir. Bu 
aşamada, radyo telefon aracılığıyla verilen ATC müsaadelerinde gecikme olabilir. 

d. LTFM için GNSS RNAV STARlar şu waypoint/fix’lerden başlar; RIXEN, ATPIX, ERSEN, 
SISPI, INBET, DRAMO ve RILEX.  Bu waypoint/fix’ler uçuş rotasının son elementi 
olmalıdır. 

e. LTFM için GNSS RNAV SIDler şu waypoint/fix’lerde biter; MAKOL, OSMEV, ASMAP, 
RATVU, IVGUS, BARPE, VADEN, TUDBU ve IBLAL. Bu waypoint/fix’ler uçuş planının ilk 
elementi olmalıdır 

f. Geliş trafikleri, Kule ile ilk temasta; “Çağrı Adı + Pist Tanıtması” rapor edeceklerdir 

PUSH BACK PROSEDÜRLERİ 
a. Transponder’ı set etmeyen trafiklere push-back müsaadesi verilmeyecektir. 
b. Push-back ve motor çalıştırma müsaadesini almış ̧trafik en geç ̧1 dakika içerisinde push-back’e 

başlamak zorundadır. Aksi takdirde ATC ünitesi tarafından muhtemel motor çalıştırma zamanı 
verilecektir. 

c. ATC tarafından aksi bildirilmedikçe bütün uçaklar en yakın taksi yolu merkez hattına push-back 
yapacaktır. 

d. Ters motor gücü kullanılarak (reverse thrust) power- back yapmak yasaktır 

STANDART TAKSİ ROTALARI 
ATC ünitesi, uzun taksi müsaadelerinden kaçınmak ve frekans yoğunluğunu azaltmak amacıyla 

müsaade hudutları önceden belirlenmiş ̧standart taksi rotaları ile taksi müsaadesi verecektir. 

Kalkışlar için standart taksi rotaları; 

AD 2 LTFM GMC 01 sayfasında gösterilmiştir. Tüm apronlardaki kalkış trafikleri, ATC talimatı ile 
standart taksi rotalarına katılacak ve ilgili pist bekleme noktalarında duracaklardır. 
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a. 34L (veya 34R) Pisti için: 
 DEP 1A: Kalkış trafikleri, G, N2, D, B, E1D, A1, A ve A1B taksi yollarını kullanacak ve 34R pist 

bekleme noktasında bekleyeceklerdir. 
b. 35L Pisti için: 
 DEP 2A: Kalkış trafikleri, G, N2, D, B ve B4A taksi yollarını kullanacak ve 35L pist bekleme 

noktasında bekleyeceklerdir. 
c. 16R (veya 16L) Pisti için: 
 DEP 1F: Kalkış trafikleri, G, N2, D, B, A7, A ve A10B taksi yollarını kullanacak ve 16L pist bekleme 

noktasında bekleyeceklerdir. 
d. 17R Pisti için: 
 DEP 2F: Kalkış trafikleri, G, N2, D, B ve B9A taksi yollarını kullanacak ve 17R pist bekleme 

noktasında bekleyeceklerdir 

Gelişler için standart taksi rotaları; 

AD 2 LTFM GMC 02 sayfasında gösterilmiştir. 

a. 16R/34L pisti için: 
 ARR 1A: 16R/34L pistini terk eden iniş trafikleri (16L/34R pistinin kat edilmesi Kırmızı 

Stop-Bar ve ATC iznine tabidir) A, A3, E1, D3, E, N1 ve F taksi yollarını kullanacak ve ATC talimatı ile 
verilen klerans limitinde pozisyon muhafaza edecektir. 

b. 17L/35R pisti için: 

 ARR 2A: 17L/35R Pistini terk eden iniş trafikleri, C, N5 ve T3 taksi yollarını kullanacak 
ve N2 taksi yolundan önce pozisyon muhafaza edecektir. 

 ARR 2B: 17L/35R Pistini terk eden iniş trafikleri, C, N5, T9 taksi yollarını kullanacak ve 
N2 taksi yolundan önce pozisyon muhafaza edecektir. 

 ARR 2C: 17L/35R Pistini terk eden iniş trafikleri, C, N1 ve F taksi yollarını kullanacak ve 
ATC talimatı ile verilen klerans limitinde pozisyon muhafaza edecektir. 

 ARR 2D: 17L/35R Pistini terk eden iniş trafikleri, C, N1, D ve B taksi yollarını kullanacak 
ve A3 taksi yolundan önce pozisyon muhafaza edecektir. 

PİST KATEDİŞ USULLERİ 
a. Pistlerin kat edilmesi Kırmızı Stop-Bar’lar ve ATC iznine tabi olacaktır. 
b. Pist kat edişlerinde ‘reduced engine taxi’(yavaş rule) uygulaması yapılamaz. 

PİSTLERİN KULLANIMI 
a. ATS otoritesi tarafından izin verilmediği sürece, 16L/34R ve 17R/35L pistleri iniş amaçlı 

kullanılmayacaktır. 
b. Pist kullanımını optimize etmek için, ATC tarafından aksi bildirilmedikçe; 

 17L/35R pisti kalkış amaçlı kullanılmayacak, ve 
 Tüm kalkış trafikleri End-around(pisti çevreleyen) taksi yolu ile 16R/34L (veya 

16L/34R) veya 17R/35L pistlerine yönlendirileceklerdir. 
c. Özellikle meydan trafiğinin yoğun olduğu zamanlarda eğitim maksatlı; meydan turu, touch and 

go ve hassas olmayan yaklaşma talepleri kabul edilmeyecektir. 
d. 16R/34L pistine inen trafikler: 

 16L/34R pistinin kat edilmesi, Kırmızı Stop-Bar ve ATC iznine tabi olduğu için KULE 
frekansında kalacak; ve 

 Kule tarafından aksi belirtilmedikçe, Ground frekansına geçmeyecektir. 
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e. Bir pisti, hızlı çıkış taksi yolunu kullanarak terk eden bir hava aracı, kavşak noktalarında, diğer 
taksi yollarında taksi yapmakta olan hava araçlarına nazaran geçiş önceliğine sahiptir. Pilotlar, 
bu geçiş önceliği konusunda ihtiyatlı olacak ve ATC tarafından aksi belirtilmedikçe, hızlı çıkış 
taksi yollarından birini kullanarak pisti terk etmekte olan uçaklara, kavşak noktalarında yol 
vereceklerdir. 

  YAKLAŞMA PROSEDÜRLERİ  
a. “Heavy” türbülans kategorisindeki trafikler her sektörle ilk temaslarında; 

                                             Çağrı Adı + “HEAVY”+ … rapor edecektir. 

b. Uçaklar 17L/35R pistine yaklaşırken Glide Path yakalanana kadar 4000ft muhafaza etmek 
sorumluluğundadır. 

c. Uçaklar 16R/34L pistine yaklaşırken Glide Path yakalanana kadar 3000ft muhafaza etmek 
sorumluluğundadır. 

d. Uçaklar 34L veya 35R pistine TRANSITION ile yaklaşırken OGIBI veya GAPDI noktalarından önce 
ILS veya Localiser bağlamamalıdır. 

e. Uçaklar 16R veya 17L pistine TRANSITION ile yaklaşırken PEVUD veya TIGSU noktalarından 
önce ILS veya Localiser bağlamamalıdır. 

f. ATC sizi 17L veya 16R pistine yaklaşırken gerekli gördüğü durumlarda FM179 veya FM166 
noktası üzerinde beklemeye alabilir. 

g. ATC sizi 34L veya 35R pistine yaklaşırken gerekli gördüğü durumlarda FM359 veya FM343 
noktaları üzerinde beklemeye alabilir. 

h. Herhangi bir bekleme prosedüründe minimum alçalma hızı 1000 FT/ DK ‘dır. 

i. Uçaklar alçalışlarını chartlarda basılmış yükseklik ve hız sınırlamalarına göre planlamalıdır. Bu 
sınırlamalara uyulamayacak bir durum söz konusu ise ATC ünitesi ile irtibata geçilmelidir. 

  FREZYOLOJİLER 
a. ILS’e serbest kılınış:   

(Belirlenen noktalardan önce ILS veya Localiser bağlanmaması gerektiği unutulmamalıdır.) 
“CLEARED FOR ILS APPROACH RWY ….. VIA TRANSITION ” 

 
b. TRANSITION Uygulayamayan ve güvenlik açısından sorun yaratan trafikler için: 

"YOU HAVE CROSSED THE LOCALIZER, TURN LEFT (or RIGHT) IMMEDIATELY 

AND RETURN TO THE LOCALIZER" 

veya 
"TURN LEFT (or RIGHT) HEADING (degrees) IMMEDIATELY TO AVOID TRAFFIC 

AND CLIMB TO (altitude)” 
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c. ICAO STANDART SID/STAR FREZYOLOJİLERİ 

                           Ana Frezyolojiler: 

i. CLIMB VIA SID TO (level) 

ii. DESCEND VIA STAR TO (level) 

              1- Bu frezyolojiler uçakların: 

 Chartlarda basılmış kısıtlamalar dahilinde alçalması/tırmanmasını, 

 SID/STAR prosedürünün yatay profilini takip etmesini, 

 Chartlarda basılmış hız kısıtlamalarına veya ATC tarafından verilmiş hız 
sınırlarına uygun olduğunca uymasına, 

                                                                                                                        zorunlu kılar. 

2- Sadece Seviye kısıtlamalarının kaldırılmasına ilişkin frezyoloji: 

“CLIMB/DESCEND VIA SID/STAR TO (level), CANCEL LEVEL RESTRICTIONS” 

Bu Frezyoloji uçakların: 

 Serbest kılınan irtifaya tırmanmasını; Chartlarda basılmış kısıtlamaların iptal 
edildiğini. 

 SID/STAR prosedürünün yatay profilini takip etmesini, 

 Chartlarda basılmış hız kısıtlamalarına veya ATC tarafından verilmiş hız 
sınırlarına uygun olduğunca uymasına, 

zorunlu kılar. 

              3- Sadece Hız kısıtlamalarının kaldırılmasına ilişkin frezyoloji: 

“CLIMB/DESCEND VIA SID/STAR TO (level), CANCEL SPEED RESTRICTION(S)” 

Bu Frezyoloji uçakların: 

 Chartlarda basılmış kısıtlamalar dahilinde alçalmasını/tırmanmasını, 

 SID/STAR prosedürünün yatay profilini takip etmesini, 

 Chartlarda basılmış hız kısıtlamalarının veya ATC tarafından verilmiş hız 
sınırlarının iptal edildiğini, 

zorunlu kılar. 

4-Hız ve Seviye kısıtlamalarının kaldırılmasına ilişkin frezyoloji: 

                   “CLIMB/DESCEND UNRESTRICTED TO (level)” 

           Bu frezyoloji uçakların: 

 Serbest kılınan irtifaya tırmanmasını; Chartlarda basılmış kısıtlamaların iptal 
edildiğini, 

 SID/STAR prosedürünün yatay profilini takip etmesini, 

 Chartlarda basılmış hız kısıtlamalarının veya ATC tarafından verilmiş hız 
sınırlarının iptal edildiğini. 

zorunlu kılar. 
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  POINT MERGE SYSTEM 
a. LTFM STAR prosedürleri Point Merge System (PMS) sistemine dayalıdır. Bütün STAR’larda kavisli 

bir bölüm bulunmaktadır.  

 

 
b. Merge noktasına ulaşma (TRANSITION), ATC tarafından “direct” kleransı verilmesiyle mümkündür. 

 
c. LTFM’de PMS noktaları VASTE, EVBIR, DIVDI ve INSTA’dır. Bu noktalar TRANSITION prosedürünün 

ilk bacağıdır. 
 

d. Yaklaşan trafikler, yoğunluk izin verdiği zaman Merge Noktalarına direct bekleyebilirler. 
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